MESTNA OBCINA MARIBOR
Na podlagi 6. elena Pravilnika o postopkih za sofinanciranje programov za krepitev zdravja v Mestni ob6ini
Mar}bor (Medob6inski uradni vestnik, it. 13/2006 in 8/2016) in Odloka o prora6unu Mestne obeine Maribor za
leto 2022 (Medobeinski uradni vestnik, it. 2/2021, 22/2021 , 29/2021 in 30/2021) Mestna ob6ina Maribor, Ulica

heroja Staneta 1, 2000 Maribor, objavlja

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ZA KREPITEV ZDRAVJA v MESTNI OB6INI
MARIBOR V LETU 2022

1. Naroenikjavnega razpisa: Mestna ob6inaMaribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor
2. Namen in cilji javnega razpisa
Namen javnega razpisa je izbor programov za krepitev in ohranjanje zdravja prebivalstva, na obmoeju Mestne
obdine Maribor, ki jih bo Mestna obeina Maribor sofinancirala v letu 2022.

Ciljijavnegarazpisaso:

okrepiti informiranost in ozavegeenost prebivalstva o pomenu zdravja in zdravem naeinu 2ivljenja,
izboljgati opolnomo6enost prebivalstva za lastno skrb za krepitev in ohranjanje zdravja,

izboljgatidostopnost do programov na podro6ju krepitve in ohranjanja zdravja, ki prispevajo k ve6ji
kakovosti 2ivljenja ranljivih in drugih citjnihskupin prebivalstva,
spodbuditi

razvoj

novih programov/storitev

krepitve/ohranjanja/promocije zdravja,

za

naslavljanje

potreb prebivalstva

na podroeju

spodbuditi medsektorsko povezovanje za uspegnejge naslavljanje potreb prebivalstva na podro6ju

krepitveinvarovanjazdravja,

okrepiti vlogo in usposobljenost nevladnih organizacij in drugih pravnih ali fizienih oseb za izvajanja
javno koristnih programov na podro6ju krepitve in ohranjanja zdravja prebivalstva,

izvajanje programov, ki prispevajo k zdravstveni preventivi, ozave96anju, regevanju in lajSanju
zdravstvenih stisk in te2av ranljivih, ogro2enih oseb in bolnikov ter ima pri njihovem izvajanju
preverljive rezultate in upogteven doseg pri ciljnih skupinah.

3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje neprofitnihprogramov za krepitev zdravja prebivalstva na obmoeju
Mestne obeine Maribor (v nadaljevanju: MOM), ki vzpodbujajo procese promocije, varovanja, krepitve.
izobra2evanja in ohranjanja zdravja celotne populacije in niso financiranikot redna dejavnost javnih slu2b na
podro6ju zdravstva.

4. Prijavitelji, upravieeni do udele2be na razpisu (opredelitev upravieencev)
Na Javni razpis za sofinanciranje programov krepitve zdravja v Mestni ob6ini Maribor za leto 2022 se lahko
prUavIJQ:

-

pravne ali fiziene osebe s sede2emv MOM, ki imajov ustanovitvenihaktihopredeljenenamene, citje,
dejavnosti in naloge tako, da izpolnjujejo pogoje, dolo6ene s predpisi iz podro6ja zdravstva

Prijavitelji. ki ne izpolnjujejo pogojev iz te toeke razpisa, se gtejejo za neupravi6ene osebe za kandidiranje na
tem razpisu, zato se njihove prijave s sklepom zavr2ejo.

L

5. Drugi pogojiza prijavo programov na javni razpis
Predmet sofinanciranja po tem razpisu so lahko te programi in dejavnosti, ki vzpodbujajo procese promocije,
varovanja, krepitve, izobra2evanja in ohranjanja zdravja celotne populacijeter izpolnjujejonaslednje pogoje
- so neprofitni prograrni,
- niso financirani kot redna dejavnost javnih slu2b na podroeju zdravstva,
- bodo izvedeni na obmo6ju Mestne obeine Maribor oz. za njene ob6ane,
- bodo izvedeni najkasneje do 31.12.2022,
- prijaviteljlahko najavnem razpisu kandidiraz najve6 eno (1)vlogo (ovojnico), ki vsebuje najved
tri (3) programe.
Programi prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te to6ke razpisa, bodo s sklepom zavrnjeni.

6. Okvirna vi§ina razpolo21jivihsredstev in omejitev vi§ine sofinanciranja
Za sofinanciranje programov in dejavnosti po tem razpisu so v prora6unu Mestne obdine Maribor za leto 2022

predvidenasredstvav okvirnivigini42.800EUR.

Vigina sofinanciranjaje odvisna od gtevilaprejetihvlog na javni razpis, vigine predlaganihsredstev za
sofinanciranje programov in vigine sredstev, sprejetih v prora6unu za teko6e leto. S sredstvi prora6una Mestne
ob6ine Maribor bodo programi sofinancirani najvee s 50% dele2em vrednosti celotnega prijavljenega

programa.

lzbrani programi bodo sofinancirani v enkratnem znesku v skladu z navodilio izvrgevanju prora6una MOM v

letu 2022, po podpisu pogodbe brez posredovanja posebnega zahtevka (ra6una) . Upravieeno porabo sredstev

bo prijaviteljdokazoval z izpolnjenimfinanenim poroeilom(obrazec v razpisni dokumentaciji PRILOGA P1) in
z vsebinskim poro6ilom (obrazec v razpisni dokumentaciji PRILOGA P2) in vsebinskimi dokazi, iz katerih je
jasno razvidno, da je bil program izveden v dogovoaenem obsegu in kvalitetiter da so rezultati dose2eni.
Sredstva se dode}jujejo na podlagi Pravilnika o postopkih za sofinanciranje programov za krepitev zdravja v
Mestni ob6ini Maribor (Medobeinski uradni vestnik, it. 13/2006 in 8/2016).
7. Vloga na javni razpis
Vloga na razpis mora biti izpolnjena na predpisanem obrazcu »Prijava na javni razpis za sofinanciranje
programov za krepitev zdravja v Mestni ob6ini Mariborvletu 2022«, ki je sestavni del razpisne dokumentacije,

ter opremljena s podatki, prilogami oziroma dokazili, zahtevanimi v besedilu razpisa oziroma razpisni
dokumentaciji.
Pr}javitelji, ki se na javni razpis prijavljajo morajo prilo2iti:
odlo6bo o registraciji prijavitelja, obvestilo (dokazilo) o vpisu prijavitelja v sodni register pri pristojnern
sodigeu ali poslovni register Slovenije pn AJPES-u ali drugo dokazilo o registraciji prijavitelja, da je
prijavitelj registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega razpisa;

kopijo akta o ustanovitvi oziroma temeljnega akta prijavitelja, ki nirna statusa delovanja v javnern
interesu na podroeju zdravstvenega varstva;
dokazilo o podelitvi statusa delovanja vjavnem interesu na podro6ju zdravstvenega varstva (obvezno
za prijavitelje,ki ta status imajo);
reference ali priporo6ila- datirana z letognjlmletom (obvezno Ie za tiste prijavitelje, ki izpolnjujejo
dodatno menlo 8. iz 10. toeke tega razpisa, za druge neobvezno).

Za izpolnjevanjeprijavnega obrazca se priporoeauporaba raeunalnika.Oddaja vloge poteka izkljueno v
fizieni obliki po pogti.
Kot sestavni del vloge je potrebno predlo2ititudi izpolnjen, podpisan in 2igosan obrazec »lzjava o sprejemanju

pogojev iz razpisne dokumentacije in o resni6nosti podatkov v prijavi<, ki je sestavni del razpisne

dokumentacije.

de isti prijaviteljna javni razpis prijavlja vee programov (najve6 3) je potrebno predlo2itiza vsak program
posebej izpolnjenobrazec »Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov za krepitev zdravja v Mestni
ob6ini Maribor v letu 2022

8. Rok in naeinoddaje vlog najavni razpis
Razpisje odprtdo 2.3.2022.
Vlagateljimorajovloge poslati priporoeenopo pogti do 2.3.2022 na nastov: Mestna obeina Maribor, Ulica
heroja Staneta 1, 2000 Maribor. Oddana mora bid v zaprti ovojnici z oznako >NE ODPIRAJ - VLOGA NA
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov za krepitev zdravja v MOM v letu 2022< in navedbo imena,
nastova vlagateljater gtevila prijavljenihprogramov (na ovojnico nalepiti izpolnjen obrazec kuverte
wOpremavloge<, ki je sestavni del razpisne dokumentacije).
Vloge morajo bitiizpolnjene na razpisnih obrazcih in vsebovati vse obvezne podatke, priloge oziroma dokazila,
dolo6ena v razpisni dokumentactji.

9. Odpiranje in obravnava vlog
Postopek javnega razpisa vodi Komisija za izbiro, usklajevanje in vrednotenje programov za krepitev zdravja

(v nadaljevanju:strokovna komisija).

Odpiranje vlog bo strokovna komisija opravila praviloma 8.3.2022 ob 10.uri in ne bo javno. Vlagatelje, ki bodo

v razpisnem roku podali nepopolne vloge, bo strokovna komisija pisno pozvala k dopolnitvi.Nepopolnevloge
morajo biti dopolnjene najkasneje v roku 8 dni od dneva prejema pisnega poziva za dopolnitev vloge. Ce
vlagatelj v dolo6enem roku odpravi pomanjkljivosti, se gteje, da je njegova vloga popolna.
Vloga gteje za popolno, ee je izdelana in predlo2ena skladno s pogoji oziroma zahtevami iz 7. to6ke razpisa.

Vloge, oddane po izteku prijavnega roka (nepravoeasne vloge) ali oddane v nepravilno izpolnjenihoziroma
ozna6enih kuvertah, in vloge, ki niso dopolnjene v zahtevanem roku oziroma je njihova dopolnitev neustrezna
ali so jih vlo2ile neupravt6ene osebe, se s sklepom zavr2ejo.
Strokovna komisija bo popolne vloge oziroma pravilno prijavljene dejavnosti in programe ovrednotila ter,
upogtevajoe razpolo21jiva sredstva ob6inskega prora6una, pripravila predlog izbora programov in dejavnosti
za sofinanciranje in delitev razpolo21jivihprora6unskih sredstev.

10. MedIa in kriteriji za izbor programov
Sofinancirani bodo vsi programi, ki ustrezajo razpisnim pogojem in vsebina ustreza predmetu razpisa ter po
merilih za izbor programov dose2ejo vsaj 30 toek.
Vigina sofinanciranja bo odvisna od gtevila prejetih vlog na javni razpis, ki bodo dosegle 30 ali vee toek pri
ocenjevanju kakovosti programa, od vigine predlaganih sredstev za sofinanciranjeprogramov in vigine
sredstev, sprejetihv proradunu za teko6e leto vendar najve6 s 50% dele2emvrednosti celotnega prijavljenega
programa brez strogkov dela.
Sofinanciranje se bo nanagalo na pokrivanje strogkov programa brez strogkov dela.

Dele2 sofinanciranjabo doloeen v dele2u, med segtevkom vseh predlaganihsofinanciranj prijaviteljevin
razpolo21jivimisredstvi dolo6enimi v razpisu ob upogtevanju to6kovanja, razen za programe, kjer prijavitelj
predlagasofinanciranjeMOM do vigine200 EUR in za programe, ki so s to6kovanjemdosegli65 ali vee to6k.
Sofinanciranje se lahko zni2a ge za 50% v primeru nerealno zastavljenih ciljev in posledi6no nerealnega
finan6nega na6rta, kakor tudi v primeru ni2je realizacije programov glede na prijavljenprogram v preteklem
letu

Pri vrednotenjuprogramov se upogtevajo naslednja merila:
Toeke

Merilo

Cilji programaso jasno in konkretno opredeljeniter skladnis ciljijavnega

1

05

10

razDlsa
Aktivnosti progama naslavljajo potrebe v okolju, so jasno predstavljene, imajo
ooredeliene rezultate lne skuDine oz. unorabnike. termin izvedbe

£

3.to 5 10

Program predstavtja novost ali nadgradnjo obstojedih aktivnosti.

fao
fao

a

Program ima natan6noopredeljene strogke in njihovonamerrlbnostter vire

4

financirania

Programje namenjenvsem ob6anomMaribora.
Program je edinstvenin izjemnega pomena za lokalno skupnost. lzkazuje
intenzivno tn redno dostopnost ve6ino leta, trajnost izvajanja ter izjernen

7

doprinos k uresni6evanju kljuenih ciljev javnega razpisa za krepitev zdravja
rebivalstva

DODATNO MERILO:
- Prijaviteljje bil ustanovljen pred letom 2017 in prete2no opravlja

8

dejavnost za katero oddaja prijavo, (in je njegova temeljna dejavnost

namenjenavsem ob6anomMaribora).
-

Finan6ne kapacitete: najmanj 40.000 EUR prihodkov vsako leto (v letih

2018, 2019, 2020 in/ali2021
Dostopnost programa: program je sorazmerno dostopen skozi celo
leto, vee kot 1000 uporabnikom, 61anom.
V okolju: sodeluje z vsaj 3 organizacijami, ki prispevajo k uresni6evanju
prograrnskih ciljev.

Organizacija s statusom delovanja v javnem interesu na razpisnem
podro6ju.

Za VBa skupna merila od I • 4. in 7. za izbor programov v letu 2022 velja
O

Delno izpolnjuje
Popolnoma izpolnjuje

Stevilo toek

Za vsa skupna merilaod 5. - 6. za izbor programov v letu 2022velja

0
5

O

lzpolniuje

Za dodatno merilo 8. za izbor proqramov v letu 2022velja
Ne i, olniuievseh 5 aline
olnjujevseh 5 aline
Minimalno gtevilo to6k potrebnih za uvrstitev programa v sofinanciranje je 30 to6k. Dose2enih 65 to6k ali vee,
omogo6a sofinanc}ranje programa v vigini, ki je predlagana v vlogi.

11. Odloeanje v postopku javnega razpisa in obve§eanje o rezultatih razpisa
Odloeitevo izboru programovza krepitevzdravja, kt bodo sofinancirantna podlagijavnega razpisa, in obseg
sredstev za njihovo izvedbo, sprejme na predlog strokovne komisije direktor mestne uprave. Zoper navedeno

odlo6itevje dopustna prito2bav roku 8 dni od njenega prejema, o kateriodlo6i2upan.

Prito2nik mora natan6no opredeliti razloge, zaradi katerih je prito2ba vlo2ena. Predmet prito2be ne morejo bib
postavljena merila za vrednotenje prijav. Vlo2ene pnto2be ne zadr2ijo podpisa pogodb z izbranimi prejernniki

sredstev

Vlagatelji bodo o rezultatihjavnega razpisa oziroma izboru programov in dejavnosti, ki bodo sofinancirani na
podlagi razpisa, obve96eni v roku 15 dni od dneva sprejetja odloditve. Mestna ob6ina Maribor bo izbrane
izvajalce programov oziroma prejemnike sredstev pozvala k podpisu pogodbe o sofinanciranju. ee se izvajalec
v roku 8 dni od prejema poziva nanj ne odzove in ne podpige pogodbe, se gteje, da je umaknil prijavo oziroma
odstopil od prijave za sofinanciranje. Rok za podpis pogodbe se lahko izjemoma podaljga, de izvajalec pisno
sporo6i objektivne razloge za podaljganje roka.

12. Objava javnega razpisa in razpisne dokumentacije ter informacije v zvezi z razpisom
Javni razpis in razpisna dokumentacijasta od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni
strani http://www.maribor.si/ pod rubriko »Javni razpisi/Javni razpisi«, na Uradu za vzgojo in izobra2evanje,
zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost, Slovenska ulica 40, 2000 Maribor, v poslovnem 6asu.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za vzgojo in izobra2evanje, zdravstveno,

socialnovarstvo in raziskovalnodejavnost Mestne ob6ine Maribor, Slovenska 40, 2000 Maribor, pri Lilijani
Zorko po telefonu 02/2201 313 ali e-pogti: lilijana.zorko@maribor.si ali pri Nini Sophy C;iri6 po telefonu 02/2201
308 ali e-poSti: nina.ciric{a2maribor.si

Razpisno dokumentacijo sestavljajo:
Javni razpis za sofinanciranje programov za krepitev zdravja v Mestni ob6ini Maribor v letu 2022;
obrazec »Prijava na javni razpis za sofinanciranje programovza krepitev zdravja v Mestni ob6ini
Maribor v letu 2022:
obrazec »lzjava o sprejemanju pogojev iz razpisne dokumentacije in o resni6nosti podatkov v prijavi«;

vzorec pogodbe tn prilogiP1, P2;
obrazec ovojnice wOpremavloge«.
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PRIJAVA NAJAVNI RAZPISZA SOFINANCIRANJEPROGRAMOVZA KREPITEVZDRAVJA V
MESTNI OBeINI MARIBOR v LETU 2022

1. PODATKI O PRIJAVITELJU
1.1.Naziv prijavitelja:
1.2. Naslov in sede2 prijavitelja:

1.3. E-naslov prijavitelja:
1.4. Telefonska §tevilka:
1.5. Davena gtevilka:
1.6. Naziv banke in §tevilka transakcijskega raeuna:

1.7. Matiena §tevilka:
1.8. Ime in priimek, funkcija odgovorne osebe
prijavitelja:
1.9. Status delovanja v javnem interesu na podroeju
varovanja zdravja

DA

NE

a) z iigom
b) brez 2iga

1.10. Prijaviteljposluje

2. PREDSTAVITEVORGANIZACIJE
2.1. Letnica ustanovitve:

a) lastni

a

b) najemnigkih

c) nima prostorov
e) gostuje
d) drugo (navedi)

2.2. Dostopnost programa za uporabnike
(predstavite easovni obseg programa v
urah)
2.3.Predstavitev kadrovskih kapacitet
organizacije za izvedbo programa
)

prijavljenih program:

a) dnevno- it. ur:
b) tedensko– it. ur:
c) mese6no- it ur:
d) drugo
e

b) gtevilo zunanjih izvajalcev:
c) gtevilo aktivnih prostovoljcev:

a) Ve6kratmeseeno.
b) 1 x na mesec.
c) Ve6kratna leto.
d) 1 x na leto.

3. PREDSTAVITEV PROGRAMA
,3.1. Naziv prograrna

3.2. Opi§ite kako program prispeva k uresnieevanju ciljev javnega razpisa, h katerim ciljem prispeva
in kak§en je ueinek. Utemeljitev pomena programa za MO Maribor in njene prebivalce.

3.3. C)pis programa ali dejavnosti (Kateri problem re§ujete, komu je program namenjen - ciljne skupine
uporabnikov oz. udele2encev, metode dela, kako boste program izvajali. Konkretno predstavite
morebitno novost oz. nadgradnjo programa.

3.4. Opi§ite cilje programa, prieakovane rezultate in ueinke

3.5. Terminski naert izvedbe programa ali dejavnosti (Kdaj se bo program izvajal, koliko Casa, kako
pogosto - urnik)

3.6. Opi§ite vpliv pograma na lokalno okolje, vkljueevanje prebivalstva ter povezovnje in sodelovanje
z drugimi organizacijami in strokovnjaki pri izvedbi, trajnost sodelovarlja

3.7. Ime in priimek odgovorne osebe za izvedbo programa ali dejavnosti in drugih sodelujoeiih
strokovnjakov oz. izvajalcev (z navedbo njihovih strokovnih referenc):
Strokovna usposabljenost vodje in strokovnih sodelavcev programa (izobrazba, izkugnje ... .)
a)

Ime in priimekvodje prograrna:

lzobrazba, usposobljenost in refernce:

b)

izpolnijo tisti prijavitelji, ki izpolnjujejo dodatno merilo 8. iz 10. to6ke razpisa

Kljueni strokovni sodelavci:

Ime in priimeksodelavca 1:
lzobrazba, usposobljenost in reference:
Ime in priimeksodelavca 2:
lzobrazba, usposobljenost in reference:

4. FINANeNI NAeRT PROGRAMA
Vrednost celotnega prograrna:

NA6RTOVANI STROgKI (ODHODKI)
VRSTrSTROgKA
Zap
it,

VREDNOST V EUR

POJASNILO
STROgKA – KAKO
JE MOGO6E
STROgEK
PREVERITI

Strogkidela
Ovrednoteno Drostovoliskodelo
)
a
I

SKUPAJ
VIRI IN STRUKTURA FINANCIRANJA (PRIHODKI
r
Zap, Viri financiranja

it.

2

Mestnaob6inaMaribor
Lastnasredstvaprijaviteljaskupaj z

EUR

me
:%

ovrednotenim prostovoliskim delom
Donaciie, SDonzorstva
lanarine

MZ

Prihodkiiz trine deiavnosti
Drugi vlri

SKUPAJ

Prijavitelj mora predlo2itizaprto finaneno konstrukcijo.
Odhodki = Prihodki
Za namen preverjanjafinan6ne usposobljenostiprijaviteljase predlo2ikot obvezna prilogafina6no poro6ilo
AJPES za leto 2021 oziroma 2020 (v primeru, da je razpis objavljen pred oddajo poslovnih poroeilza leto
2021), za leta2018, 2019 in 2020 pa tistiprijavitelji,ki izpolnjujejododatnomeNlo8. iz 10. toeke tega razpisa.

5) SPISEK PRILOG

IZPOLNI STROKOVNA SLUZBA
a) izpolnjen obrazec »prijava« -

DA / NE

b) odlo6ba o registraciji prijavitelja, obvestilo oz. dokazilo o vpisu prijavitelja v sodni register pri pnstojnem
sodi§eu ali poslovni register Slovenije pri AJPES-u ali drugirn dokazilom o registraciji prijavitelja

DA / NE

c) kopija akta o ustanovitvi oz. temeljnega akta prijavitelja

DA/NE

C) izpolnjen.podpisan in 2igosan obrazec »lzjava o sprejemanju pogojev iz razpisne dokumentacije in o
resnienostipodatkov v prijavi«
DA / NE
d) dokazilo o statusu delovanja vjavnem interesu na podro6ju zdravstvenega varstva

DA / NE

e) kopije dokazil o vigini prihodkov za leto 2018, 2019, 2020 in/ali 2021 (tisti prijavitelji, ki izpolnjujejo dodatno
menlo 8. iz 10. to6ke razpisa, ostali prijaviteljiza leto 2021 oziroma 2020 v primeru, da je razpis objavljen
pred oddajo poslovnih poroeil za leto 2021)
DA / NE

Vlogaje popolna DA/ NE;

poslanpoziv za dopolnitevpo e-pogti
vloga dopolnjena

DA / NE
DA /NE

d) reference in priporo6ila (tisti prijavitelji,ki izpolnjujejo dodatno meNlo 8. iz 10. to6ke razpisa, za druge

neobvezno)

DA / NE

IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE
IN o RESNIeNOSTI PODATKOV v PRIJAVI

Podpisani/-a (ime, priimek in naziv odgovorne osebe)

PRIJAVITELJ (navedisede2 organizacijeoz. enote)

ki se je javil na Javni razpis za sofinanciranje programov za krepitev zdravja v Mestni ob6ini Maribor v letu
2022, ki ga je cIne 15. 2. 2022 v dnevnem 6asopisuVe6er in na spletnistrani Mestne ob6ine Maribor, Ulica
heroja Staneta 1, 2000 Maribor, objavila Mestna obdina Maribor, s podpisom in 2igom na tej izjavi potrjujem,
da
se strinjam in sprejemam vse pogoje, ki so navedeni in zahtevani v razpisni dokurnentaciji;

pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da so vse navedbe v vlogi resni6ne in
ustrezajo dejanskemu stanju;
izrecno dovoljujem Mestni ob6ini Maribor, da za namene Javnega razpisa za sofinanciranje
programov za krepitev zdravja v Mestni ob6ini Maribor v letu 2022 opravi kakrgnekoli poizvedbe
oziroma pridobi podatke ali dokazila iz uradnih evidenc od pristojnihdr2avnih in drugih organov,
lokalnih skupnosti, nosilcev javnih pooblastil ter ustreznih zavodov in pravnih oseb, tem pa
dovoljujem posredovanje zahtevanih podatkov;
-

sem seznanjen in se v celoti strinjam s Pogodbo o sofinanciranju programov za krepitev zdravja

za leto 2022 iz sredstev prora6una Mestne obeine Maribor, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije tega javnega razpisa.

Datum:

Ime in priimekodgovorne osebe:
Podpis odgovorne osebe
2IG

VZOREC POGODBE
Mestna obeina Maribor, Ulica herojaStaneta 1, 2000 Maribor,ki jo zastopa 2upan Aleksander Saga
ARSENOVIC;, (v nadaljevanju: mestna obeina), matiena gtevitka5883369000,dav6na gtevilkaSl
12709590

in

(Naziv organizacije, naslov)
zastopa
mati6nagtevilka

_, (v nadaljevanju: izvajalec), dav6na gtevilka

, ki jo/ga
I

skleneta naslednjo

POGO DB 0

o sofinanciranju programov za krepitev zdravja za leto 2022
iz sredstev proraeuna Mestne ob6ine Maribor
elen
Predmet te pogodbe je sofinanctranje programa/programov za
krepitev zdravja,
navedenega/navedenih v 3. 61enute pogodbe, iz proraeuna Mestne obeine Maribor za leto 2022.
1

2 elen
Pogodbeni stranki ugotavljata, da se je izvajalec za sofinanciranje programa/programov iz 3. elena
te pogodbe prijavil na Javni razpis za sofinanciranje programov za krepitev zdravja, ki ga je Mestna
ob6ina Maribor objavila dne 15. 2. 2022 , v dnevniku Ve6er in na spletni strani Mestne ob6ine Maribor,
na osnovi dolo6il Pravilnika o postopkih za sofinanciranje programov za krepitev zdravja v Mestni
ob6ini Maribor (Medobeinski uradni vestnik, it. 13/06 in 8/16). Na predlog strokovne komisije za

izbiro, usklajevanje in vrednotenje programov za krepitev zdravja je bila sprejeta odloeba gt.
letu 2022

,, z dne

o sofinanciranju programa/programov izvajalca v

den
Mestna obeina bo izvajalcu v letu 2022 zagotovila proraeunska sredstva za sofinanciranje v tem
61enunavedenega programa/navedenih programov v naslednji vigini:
3

Program

}

Navedena

sredstva

bodo

nakazana

na

transakcijski

30. dan po podpisu pogodbe.

raeun

izvajalca

gtev.

S156

4 den
lzvajalec se zavezuje, da bo program/programe iz 3. elena te pogodbe, ki je/so predmet
sofinanciranja,izvedel v skladu s prijavo programa/programov,ki je sestavni deI te pogodbe, in
dolo6ilite pogodbe, najkasneje do 31. 12. 2022.

V primeru naknadne ugotovitve neizpolnjevanjakateregakoli od razpisnih pogojev za kandidiranje
na javnem razpisu mestna obeina lahko odstopi od pogodbe in zahtev vraeilo 2e izpla6anih

prora6unskihsredstev, skupaj z zakonitimizamudnimiobrestmiod dneva prejetjasredstev do dneva

vra6ila

5

61en

lzvajalec se s to pogodbo obvezuje, da bo mestni obeini najkasneje do 31. 1. 2023 posredoval

vsebinsko (priloga P2) in finan6no poro6ilo (prtloga P1) o izvedbi svojega programa/programov za

leto 2022, izklju6nona navedenih obrazcih, ki so priloga k tej pogodbi in sestavni del razpisne
dokumentacije.
Mestna obeina ima v primeru, da iz poroeila ne bo mo2no nedvoumno presoditi stopnje reatizacije
programa, pravico od izvajalca zahtevati dopolnitev poro6ila, po potrebi pa tudi predlo2itev finanene
in druge dokumentacije. V primeru, da bo mestna ob6ina ob pregledu poro6ila ugotovila, da program
sploh ni bil realiziran ali ni bil realiziran v celoti, ima pravico odstopiti od pogodbe in od izvajalca

zahtevati vra6ilovseh nakazanih sredstev ali njihovega sorazmernega dela, skupaj z zakonitimi
zamudnirni obrestmi od dneva prejetja sredstev do dneva vraeila. lzvajalec se s to pogodbo
obvezuje, da bo v takem primerunakazana sredstva mestni obeinivrnitv roku 8 dni od dneva
prejema njenega zahtevka oziroma pisnega poziva.

Mestna ob6ina lahko odstopi od pogodbe in zahteva vraeilo ie izpla6anih proradunskih sredstev,
skupaj z zakonitimizamudnimi obrestmi od dneva prejetja sredstev do dneva vraeila, poleg primerov,
doloeenih s to pogodbo, tudi v naslednjih primerih:
• ee tudi po pisni urgenci mestni ob6ini,v roku 8 dni od prejema pisne urgence, ne bo posredoval
poroeila iz prejgnjega odstavka, zahtevanih dopolnitev poro6ila oz. ne bo predlo2il zahtevane
dokumentacije,
• ee bo ugotovljeno,da je namenska sredstva mestnega proraeuna, ki so predmet te pogodbe,
uporabilza druge namene,
• ee se ugotovi, da je izvajalec sredstva za sofinanciranje pridobil na podlagi neresnienih podatkov,
• ee izvajalec mestni ob6ini ne omogoei nadzora v skladu z dolo6ilite pogodbe.
6

61en

lzvajalec se obvezuje, da bo pri obvegeanjujavnosti o programu in ob izvajanju programa v okviru
mo2nosti na primeren na6in objavljal, da program sofinancira tudi Mestna ob6ina Maribor.
7. elen

Skrbnik te pogodbe je na strani izvajalca
ob6ine je Bernarda Verdnik.

skrbnik pogodbe s strani mestne

8. 61en
V irnenu mestne obeine ima organ mestne uprave, pristojenza podro6jezdravstvenega varstva,
oziroma

skrbnik te pogodbe

pravico nadzora

nad izvajanjem pogodbe o sofinanciranju

programov/programaoziroma izpolnjevanjempogodbenih obveznosti izvajalca, ki je prejel
sofinancerska sredstva, ter nad njihovo namensko in zakonito porabo.

elen
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na ra6un druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku
organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da nedovoljeno korist za:
9

pridobitevposla ali
za sklenitev posla pod ugodnej§imi pogoji ali
za opustitevdo12neganadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizacijl iz javnega sektorja

povzroeena gkoda ali je omogo6ena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa,
posrednikuorgana ali organizacijeiz javnega sektorja, drugi pogodbenistranki ali njenemu
predstavniku, zastopniku, posredniku;
je ni6na
10. 61en
lzvajalec je do12an pisno obvestiti mestno ob6ino, de nastopijo okoli§6ine, ki utegnejo vplivati na
izpolnitev njegovih pogodbenih obveznosti oziroma na nezmo2nost vsebinske ali easovne izvedbe
programa, v roku 8 dni od nastanka okoli96ine, ter predlagati ustrezno spremembo pogodbe. Mestna
ob6ina glede na spremenjene okoli§eine oceni, ali ge vztraja pri sofinanciranju programa/programov
iz te pogodbe ali pa odstopi od te pogodbe.

11. elen
Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe se dogovorijo v obliki pisnih dodatkov k pogodbi.
12 elen

Morebitna nesoglasja v zvezi z izvajanjem te pogodbe bosta stranki regevali sporazumno, de
sporazum ne bo mogo6, pa pred pristojnim sodi96em v Mariboru.

13. den
Ta pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.
Pogodba je sestavljena v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po
en (1) izvod.

lzvaja Iec :

gtevitka:

Datum podpisa:

Mestna obeina Maribor
2UPAN

Datum:

Aleksander Saga Arsenovie

PRILOGA P1
FINANeNO POROeILO PROGRAMA v EUR
I

Vrednost izvedenegacelotnegaprograma

2. Vrednost prijavljencga programa:

Realizirano sofinanciranje programa:
a) sredstva prijavitelja. . .

EUR. . .

.(3/a

b) dele2 MOM iz navedenega razpisa,

EUR

.9/o

b) dele2donacije, sponzorstvai .

EUR.

. . . . . . . . ..%

c) IVIDDSZ... ... , .

EUR.

. . . . . . . . ..%

d) elanarine:. .

EUR.

. . . . . . . . ..%

e) prispevek uporabnikov:

EUR. .

.%

f) dele2MOIVI iz drugih razpisov

EUR

%

g) drugi viri: .. .

EUR
EUR

..%

SKUPAJ:

Realizacija programa
a) strogki dela (opis in znesek): ... .. .
od toga ndnc zaposlitve in drugi programi APZ
b) materialni strogki (opis in znesek) :

c) drugi strogki (opis in znesek)

PRILOGA P2
VSEBINSKO PORO(ILO
Vsebinsko poroeilo naj vsebuje vse elemente,ki so navedeni v obrazcu »Prijava na javni razpis za
sofinanciranje programov za krepitev zdravja v Mestni obeini Maribor v lau 2022«

wOprema vloge«

VLAGATELJ
(naziv/ime in pritmek, ulica, higna gt., pogtna gt. in kraj z velikimi ttskanimi 6rkami):

NE ODPIRAJ - VLOGA NA JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov
za krepitev zdravja v MOM v letu 2022

4102-21 8/2022

gtevilo prijavljenihprogramov:

MESTNA OB6INA MARIBOR
Ulica heroja Staneta 1
2000Maribor

